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Uniwersalny pilot
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Udogodnienia
• Uniwersalna baza kodów IR: Telewizory, 

Magnetowid, DVD, SAT, KABLOWA, 
AMPLITUNER, wzmacniacz, PVR, DVB-T, TV-
DVD, TV-magnetowid

• Podświetlenie
• Kolor podświetlenia: Biały
• Fabrycznie zaprogram. dla Philips
• Programowalne makra

Możliwość wykorzystania podczerwieni
• Zasięg działania: 10 m
• Funkcja uczenia się kodów IR
• Nadawcze diody LED: 2
• Ilość marek w bazie danych: Ponad 1100
• Zakres częstotliwości nośnej: 30 k – 100 kHz

Dane opakowania
• 12NC: 908210005335
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91565 6
• Waga brutto: 0,35 kg
• Wysokość: 42 mm
• Długość: 330 mm
• Szerokość: 162 mm

Moc
• Menedżer oszczędzania energii: Automatyczne 

włączanie/wyłączanie
• Rodzaj baterii/akumulatora: Alkaliczna AA / LR6
• Liczba baterii lub akumulatorów: 3
•

Uniwersalny pilot
  

Dane techniczne
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